
 "حّرة فلسطین" الون الّدولي األّول للنّقش بعنوانالصّ 

بعد سبع إصدارات متتالیة ، ثالثة على و سفارة دولة فلسطین في األرجنتین ، و  بالتعاون مع الفنان التشكیلي لویس مورادو ،  إن
 ،نسبة المشاركة العالیة وجودة األعمال التي تم عرضھا بسبب و المستوى الوطني ، وأربعة على مستوى أمریكا الالتینیة ، 

تحت عنوان  للنّقشل ولي األوّ الون الدّ كم للمشاركة في الصّ دعوتب تتشّرف، وتأكیداّ على دعم القضیة الفلسطینیة والتضامن معھا، 
 ."فلسطین حرة" 

 : الجدول العام

 التسجیلافتتاح  - 2023فبرایر / شباط 1

 الفنیّة استقبال األعمالنتھاء فترة التسجیل وإ -2023سبتمبر / أیلول 4

 اجتماع لجنة التحكیم -اختیار األعمال  - 2023سبتمبر / أیلول 9

 وصفحة السفارة Facebook إصدار نتائج التحكیم حیث یتم نشر اسماء الذین تم إختیارھم على  – 2023سبتمبر / أیلول 12
 . الرسمیة

افتتاح المعرض وتسلیم الجوائز سیتم في الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني ،  - 2023نوفمبر / تشرین الثاني 29
 ). یضم األعمال الرابحة ومجلد تقدیر میدالیة(

 شروط التسجیل والمشاركة 

  . المشاركة في العمل كافة الجنسیات عاًما و من  18یسمح للفنانین الذین تزید أعمارھم عن  -1
ھذه األعمال یجب ان تكون موقعة من قبل . ترقیمھا أو نشرھا مسبقاو التي لم یتم تحریرھا أ, األصلیة تُقبل فقط األعمال  -2

 . نسخة 25ال یقل عن  انسج ملصالحة ) القالب المستخدم(المصفوفة على أن تكون قاعدة , فنان ال
 . "موضوع العمل یجب أن یشیر بشكل حصري الى فلسطین"

ویمكن استخدامھا عامودیّاً أو ) سم  A4  )21 x 29,7یسمح باستخدام ورقة . لكل فنانسیتم قبول عملین كحد أقصى  -3
باستخدام الورقة كاملة أو جزءاً  األصلیة،یسمح للفنان باستخدام األحبار والقوالب التي یراھا مناسبة لطباعة النسخ . أفقیًا
 . منھا

رصاص ، جص ، مطاط ،  زنك، مشمع، ،الخشبالنقش على (النقش أو النحت البارز : تقبل تقنیات النقش المختلفة -4
PVC التقلیدیة أو المصنوعة وفقًا للمتغیرات المختلفة التي تحل محل (الطباعة الحجریة  .)، صلب ، بالستیك ، إلخ

والرسم ) إلخ المیزوتین، المائیة،الطباعة  النقش،(الطباعة بالطباشیر  . )لوحة معدنیة أو بولیمریة ,مصفوفة الحجر
 . الخطي

 . النماذج الفردیة أو النسخ األحادیة أو النسخ المصورة أو األعمال الرقمیة ال تقبل
ً یمكن  -5 محمي حسب األصول  ظرففي  تأطیر،دون  العادي لبریداعبر أو إرسالھ  للفنانین المشاركین تسلیم العمل شخصیّا

 لتجنب على الظرف لعبارةالتأكید على أھمیة توضیح ھذه انعید ". ال یتمتع بأي صورة تجاریةمطبوع " مرفق بعبارة
 . أي سوء فھم من قبل العاملین في البرید 

 . )۱نموذج( المشاركة ستمارةا عن كاملة نسخةب لمظروفا یجب إرفاق
 . ستصبح جزًءا من األرشیف الثقافي للسفارةللفنانین بل الفنیة ألعمال ا تعاد ال -6
و نسخة موجزة عن السیرة ,  ۲نموذج  عننسخة : وثائق التالیة في المظروفیجب إرفاق ال إلى جانب العمل الفني ، -7

ال رض السابقة ، اأما بالنسبة للفنانین الذین شاركوا فعلیّاً في أي من المع). A4ال یجب أن تتجاوز نصف صفحة (الذاتیة 
 . إرسال سیرتھم الذاتیة مرة أخرى یتوجب علیھم

 : منن أعضاؤھا كوّ تسی للمعرض. النھائیةالنتیجة ر اصدتولى اأعضاء وست 5ستتألف لجنة التحكیم من  -8



ومن جانب سفارة  Luis Morado، السید  Jorge Meijide، السید  Marina Rothberg، السیدة  Ana Perrottaالسیدة 
 . Mariano Alí دولة فلسطین لدى االرجنتین المنسق الثقافي السید 

 

 بوینس مدینة في 981 في شارع ریوبامبا الواقعة ، فلسطین دولة سفارة غرف في المختارة األعمال جمیع عرض سیتم -9
 بنتیجة الفنانین إخبار سیتم. فلسطین دولة سفارة حقوق نقل و ترویج الصور إلى الفنانون سینقل. األرجنتین ، آیرس

 . السفارة الرسمیّة صفحة وعلى Facebook على النھائیة نشر النتیجة سیتم .اإللكتروني البرید االختیار عبر
 إلى 25/1 من مرقمة نسخة 25 فيالرابحة  األعمال مجلد یتضمن إصدار في للمشاركةفنانا   عشرین اختیار سیتم -10

 . فلسطین دولة سفارة إلى وتسلیمھا 25/25
ك اختیارتم  حال في إصدار المجلد في المشاركة برغبة ،  المرفق النموذج في ، ال أو نعم عالمة وضع الضروري من

 .من قبل لجنة التحكیم
ً  20 یضم ملف بنشر فلسطین دولة سفارة تتعھد -11  عن مسؤولون المختارون فنانونالسیكون . التحكیم لجنة تختارھا نقشا

 العشرون الفنانون سیحصل. النسخ لتسلیم النھائي الموعد 2023  نوفمبر  21یعتبر تاریخ . النسخ وتوقیع وترقیم ختم
ألعمالھم من  تقدیراً  خاصة میدالیة على ، المختارة العشرین النقوش على یحتوي الذي الملف إلى باإلضافة ، المختارون

 .إلى دولة فلسطین الملف الذي یحتوي على النقوش المختارةكما سیتم إرسال  ، فلسطین دولة سفارةقبل 
 نفقتھم على العادي أو السریع البرید طریق عنأو  شخصیًا األعمالیمكن للفنانون المشاركون في المعرض ارسال  -12

 "حرة فلسطین" األولى لدولیة ا النقش قاعة: "في حال ارسالھا عبر البرید یجب أن یكتب على الظرف ما یلي .  الخاصة
 ، آیرس بوینس مدینة) CP 1116 ABC( 981 ریوبامبا ، فلسطین دولة سفارة": ارسالھا الى العنوان التالي و 

ً  2023 سبتمبر 4 تاریخ حتى,  عصراً  3 حتى صباًحا 9 الساعة من الجمعة إلى االثنین من ،"األرجنتین  . ضمنا
 أثناءلألعمال  تحدث التي األضرار عن مسؤولة غیر ولكنھا ، مرسلةال األعمال على بالحفاظ فلسطین دولة سفارة تتكفل -13

 . عبر البرید الشحن
لصالح  كافة حقوقھ و یتخلى عن , بكافة الشروط المذكورة أعاله  یقبل  الفنان أن تعني الصالون ھذا في المشاركة إن -14

 . في األرجنتین  سفارة دولة فلسطین

 : الرجاء التواصل عبر المعلومات من مزیدلل

 )5411(+6651-4816: ھاتفال

 Cultura.emb.palestina@gmail.com: اإللكتروني البرید

 www.palestina.int.ar: السفارة موقع

   www.facebook.com/EmbajadaPalestina: الفیسبوك
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/EmbajadaPalestina


 نماذج المشاركة

 ۱نموذج 

 )ھذا النموذج یجب ان یلصق على الجھة الخلفیة للعمل  ("حّرة فلسطین" الصالون الدولي األول للنقش بعنوان

 : _________________________________________________________________________ االسم

 : ______________________________________________________________________ العائلة اسم

 __________________________________________________________________  :  اإللكتروني البرید

 : _____________________________________________________________________ رقم الھاتف 

 : ____________________________________________________________________ عنوان السكن 

 _____________________________________________________________ : _______ البریدي الرمز

 : ________________________________________________________________________ مدینةال

 : _________________________________________________________________________ دولةال

 ______________________________________________________ : ___________ عنوان العمل الفني

 : ________________________________________________________________ المستخدمة التقنیة

 ):  Xعالمة ضع( المجلدإصدار  في المشاركةب أرغب

 ال        نعم

 

 ۲نموذج 

 )ھذا النموذج یجب ان یرفق مع السیرة الذاتیة  ("حّرة فلسطین" الصالون الدولي األول للنقش بعنوان

 : _________________________________________________________________________ االسم

 : ______________________________________________________________________ العائلة اسم

 _________________________________________ : _________________________  اإللكتروني البرید

 : _____________________________________________________________________ رقم الھاتف 

 : ____________________________________________________________________ عنوان السكن 

 ___________________________________ : _________________________________ البریدي الرمز

 : ________________________________________________________________________ مدینةال

 : _________________________________________________________________________ دولةال

 _________________________________________________________________ : عنوان العمل الفني



 : ________________________________________________________________ المستخدمة التقنیة

 ):  Xعالمة ضع( المجلدإصدار  في المشاركةب أرغب

 ال        نعم

 


